منتشر شده در وبگاه ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري( )http://investnkh.ir/newdesign
برگ نخست > طرح تولید اسید نیتریک

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ
حرط تيعضو هصﻼخ مرف
حرط يلک راتخاس

(1ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
طرح تولید اسید نیتریک

(2ﺑﺨﺶ
صنعت و معدن
زيربخش:
ساخت مواد و محصوﻻت شیمیایی

(3ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات/ﺧﺪﻣﺎت
طرح تولید اسید نیتریک

(4ﻣﮑﺎن
ساير

(5ﺷﺮح ﭘﺮوژه
بررسی و ارزیابی صورت گرفته در خصوص بازار مصرف اسید نیتریک در داخل ،مبین کمبود قابلمﻼحظهای
دراین خصوص است .ایجاد یک واحد تولیدی اسید نیتریک میتواند این کمبود را جبران نماید .مطابق بررسی
بازار ،کمبود موجود در حدود  75750تن برآورد شده است که بهمنظور کاهش ضریب ریسک پروژه ،ظرفیت
پیشنهادی  60هزار تن هست .شایانذکر است ،با توجه به مشکﻼت حملونقل اسید نیتریک به علت خوردگی باﻻ،
پتانسیل صادراتی صفر در نظر گرفتهشده است.

(6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮوژه
 60000تن
هژورپ تيعضو

(7درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
داخلی  80درصد
خارجی  20درصد

(8درﺻﺪ ﻓﺮوش
بازار داخلی  70درصد
خارجی  30درصد

(9زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
 24ماه
هژورپ تيعضو)10

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
بلي

زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
خير

ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن)ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ارزی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و (...اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
خير

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارداﺧﻠﯽ /ﺧﺎرﺟﯽ؟
خير

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ؟
خير

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرداﺧﻠﯽ/ﺧﺎرﺟﯽ؟
خير

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ )ﺑﺮق ،آب ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﻮﺧﺖ ،راه و  (...ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
بلي

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
خير

ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
خير

يلام راتخاس

(11ﺟﺪول ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ

ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻫﺰﻳﻨﻪ ارزي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻊ ﮐﻞ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(

ميليارد ريال نرخ ارز ميليون يورو
سرمايه ثابت

263.00

3/36

سرمايه در گردش 15.05
جمع کل

278.05

ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﺎرﺟﯽ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(
 0.25میلیون دﻻر

ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت داﺧﻠﯽ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(
 5میلیارد ریال

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻳﻮرو
 65896میلیون ریال

ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ داﺧﻠﯽ )((IRRدرﺻﺪ(
 18/7درصد

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)ﺳﺎل(
 8.16سال
يلک تاعﻼطا

(12ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
سرمایه گذاری مستقیم

(13ﻧﻮع ﭘﺮوژه
تاسيس
تکرش تاصخشم)14

ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
ساير
زاين دروم کرادم

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
مشوق و مزیتها
• وجود صنایع باﻻدستی -
• طرح فوق از فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیﻼت ریالی صندوق توسعه ملی می باشد-فراهم بودن
مواد اولیه-قیمت مناسب زمین شرکت شهرکهای صنعتی
دستهبندي:
صنایع
حقوق این وبگاه متعلق به مرکز خدمات و ستاد سرمایه گذاری خراسان شمالی می باشد

